
1.0. NODOK U IE MUMI 856.614

1.0.0.0. Ien kuma nodok i 684.978

1.1.0.0 Ie mumi no iedz vot ju ien kuma nodok a 684.978

1.1.2.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 684.978

4.0.0.0. pašuma nodok i 171.636

4.1.0.0 Nekustam  pašuma nodoklis 171.636

4.1.1.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi 132.205

4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 30.000

4.1.1.3. Nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli 3.800

4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 2.112

4.1.3.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi 2.919

4.1.3.2.

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem 
gadiem 600

2.0. NENODOK U IE MUMI 34.650

9.0.0.0. Valsts (pašvald bu) nodevas un kancelejas nodevas 2.550

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvald bas budžet  2.200

9.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 2.000

9.4.5.0.

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta 
anulēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
apliecības izsniegšanu 

200

9.5.0.0. Pašvald bu nodevas 350

9.5.1.1.

Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu 50

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 50

9.5.2.1. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 250

10.0.0.0. Naudas sodi 100

10.1.0.0. Naudas sodi 100

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 100

13.0.0.0.

Ie mumi no valsts (pašvald bu) pašuma iznom šanas, p rdošanas 
un no nodok u pamatpar da kapitaliz cijas 32.000

13.2.0.0. Ie mumi no zemes, meža pašuma p rdošanas 32.000

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 32.000

5.0. TRANSFERTI 1.370.327

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1.332.327

Rug ju novada pašvald bas 2017.gada pamatbudžeta ie mumi

Klasifikācijas
kods 

Rādītāju nosaukums 

Plāns 
2017. 

gadam

 (euro)

1.pielikums 

Rugāju novada domes 26.01.2017.
 saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017

"Par Rugāju novada pašvaldības  budžetu 2017. gadam"



18.6.0.0. Pašvald bu sa emtie transferti no valsts budžeta 1.332.327

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 484.900

Mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai un 
VSAOI  (8 mēnešiem) 287.424

Mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai un VSAOI (8 
mēnešiem) 10.549

Mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo  bērnu apmācībā nodarbināto 
pedagogu darba samaksai un VSAOI  (8 mēnešiem) 18.216

Valsts budžeta dotācija 1.-4.klases izglītojamo  ēdināšanas izdevumiem 23.003

Valsts budžeta dotācija Rugāju sporta centra treneru darba samaksai un 
VSAOI (12 mēnešiem) 23.211

Mērķdotācija pašvaldības  māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 
samaksai un VSAOI (12 mēnešiem) 3.267

IZM finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 5.105

Valsts budžeta finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai Rugāju 
novada Eglaines pamatskolai 20.000

Valsts budžeta finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 
Sociālajam dienestam 8.017

Valsts budžeta dotācija  sociālās aprūpes centram "Rugāji" 4.270

Nacionālais veselības dienesta finansējums  Skujetnieku FVP 5.697

Nacionālais veselības dienesta finansējums Zobārstniecības kabinetam 5.752

Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums algotajiem pagaidu 
sabiedriskajiem darbiem 31.109

Dotācija valsts un pašvaldību vienotajam klientu apkalpošanas centriem 6.900

Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem: 21.900

Rugāju novada vidusskolas  internāta kas rekonstrukcija 20.000

Interakt vās tāfeles iegāde skolai 1.900

LVAF projekts "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī" 10.480

18.6.3.0.

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem) 102.514

Finans jums Erasmus + projektam 6.724

ELFLA finans jums LEADER projektiem 78.286

ESF finans jums projektam "DZ VO VESELS! - vesel ga dz vesveida un 
profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedz votājiem" 11.168

ESF finans jums projektam "Karjeras atbalsts vispār jās un 
profesionālajās izgl t bas iestād s" 5.006

Lauku atbalsta dienesta finans jums programmai  "Skolas auglis" 1.330

18.6.4.0.

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda 744.913

Pašvald bas finanšu izl dzināšanas fonda pārskata gada transferti 729.796

Iepriekš jā gada nesadal tais atlikums 15.117

19.0.0.0. Pašvald bu budžetu transferti 38.000

19.2.0.0. Pašvald bu sa emtie transferti no cit m pašvald b m 38.000
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Savstarp jie nor ķini par izgl t bas pakalpojumiem 38.000

3.0. MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IE MUMI 139.154

21.3.0.0.

Ie mumi no budžeta iest žu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 
citi pašu ie mumi 139.154

21.3.8.0. Ie mumi par nomu un ri 14.920

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 420

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 14.500

21.3.9.0. Ie mumi par p r jiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 124.234

21.3.5.9.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem (skolēnu ēdināšanas 
pakalpojumi) 9.711

21.3.9.1. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 79.046

21.3.9.2.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un 
ārstniecības pakalpojumiem 650

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 4.000

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 24.900

Ieņ mumi no dz vokļu res ieņ mumiem 4.500

Ieņ mumi no ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas 9.000

Ieņ mumi no kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 11.400

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 5.927

dināšanas pakalpojumi ( Rugāju novada vidusskola) 1.026

dināšanas pakalpojumi  (Rugāju novada Eglaines pamatskola) 351

dināšanas pakalpojumi (SAC "Rugāji" ) 450

Tehnikas pakalpojumi 3.450

Kop šanas pakalpojumi bibliot kās 50

Veļas mazgāšanas pakalpojumi 600

KOP  PAMATBUDŽETA IE MUMI 2.400.745

Domes priekšsēdētāja                                                                 S. Kapteine
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